Rt Pseudo Democrat S Dilemma Z
Getting the books Rt Pseudo Democrat S Dilemma Z now is not type of
inspiring means. You could not unaided going next book stock or library or
borrowing from your associates to admittance them. This is an enormously
easy means to specifically acquire guide by on-line. This online
proclamation Rt Pseudo Democrat S Dilemma Z can be one of the options
to accompany you gone having new time.
It will not waste your time. assume me, the e-book will certainly flavor you
supplementary issue to read. Just invest tiny get older to admittance this
on-line broadcast Rt Pseudo Democrat S Dilemma Z as skillfully as review
them wherever you are now.

De shockdoctrine Naomi Klein 2013-06-27 Nog voor de huidige crisis blies
Naomi Klein de mythe op dat de ‘vrije markt’ voor ‘vrije mensen’ zorgt.
Klein onthult de gedachten, het geldspoor en de werkelijke macht achter
de meest aangrijpende crises en oorlogen van de afgelopen veertig jaar.
Op deze manier laat zij zien dat onze wereldmarkt wordt gedomineerd
door een ideologie waarin radicale beleidsveranderingen bewust worden
ingevoerd in de nasleep van een schok: de shockdoctrine.
The Wealth of Nations - Hoe worden landen welvarend? 2009
Zwarte huid, blanke maskers Frantz Fanon 1971 Psychologische en
historische bespiegelingen over de identiteit van de bewoners in de door
Westerse mogendheden gekoloniseerde gebieden.
Bulletin of the Atomic Scientists 1972-10 The Bulletin of the Atomic
Scientists is the premier public resource on scientific and technological
developments that impact global security. Founded by Manhattan Project
Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a
safer world.
Tegen verkiezingen David van Reybrouck 2016-09-29 Onze
representatieve democratie raakt steeds meer in het slop. De legitimiteit
ervan wordt aangetast: steeds minder mensen gaan stemmen, kiezers
worden grilliger in hun keuze, het ledenaantal van politieke partijen loopt
dramatisch terug. Daarbij wordt de efficiëntie van de democratie minder:

krachtdadig besturen wordt problematisch, politici moeten hun beleid
steeds vaker afstemmen op de volgende verkiezingen. Het leidt allemaal
tot wat David Van Reybrouck in een dwingend betoog het democratisch
vermoeidheidssyndroom noemt. Maar hoe komen we daarvan af? Pappen
en nathouden - dat is wat er nu voornamelijk gebeurt. Er zijn hier en daar
wat vernieuwingstendensen, al dan niet in georganiseerd verband. Van
Reybrouck vreest dat dit soort marginale oplossingen niet meer voldoende
is en dat het oprispingen zijn van een systeem dat steeds meer vastloopt.
Zijn voorkeur gaat uit naar een oud democratisch principe dat vooral in het
klassieke Athene werd gehanteerd: de loting. Tot aan de Franse Revolutie
is dat democratische middel vaak aangewend, niet alleen in Athene, maar
ook in bloeiende republieken als die van Venetië en Florence tijdens de
renaissance. Na de Franse Revolutie leeft het alleen voort in de
rechtspraak van sommige landen. David Van Reybrouck zet in een
glashelder betoog uiteen dat loting een effectieve mogelijkheid is om onze
machteloos geworden democratie weer pit en vaart te geven en de
burgers weer te betrekken bij wat ons allen als samenleving aangaat.
Over vrijheid John Stuart Mill 1870
Een seculiere tijd / druk 3 Charles Margrave Taylor 2012-11-29 Historisch
onderzoek naar de vraag of religie en rede naast elkaar kunnen bestaan,
en naar de historische wortels van de huidige seculiere tijd.
Het teken, het zegel en de wachters / druk 1 Graham Hancock 2007-04
Verslag van een speurtocht aan de hand van oude legenden en andere
gegevens naar de verloren gewaande Ark des Verbonds in het Ethiopische
binnenland.
alternative press index ALTERNATIVE PRESS INDEX 2002
Cumulated Index Medicus 1970
Aldus sprak Zarathoestra Nietzsche 2017-03-31 Van alle boeken van
Nietzsche is Aldus sprak Zarathoestra het meest opmerkelijk. In dit boek
presenteert hij zijn ideaal van de mens, een wezen dat bevrijd is van
egoïsme en geen God en geloof meer nodig heeft om volmaakt gelukkig te
zijn: de 'Übermensch'. De ideeën van Friedrich Nietzsche oefenen een
grote invloed uit op het gedachtenleven van onze tijd. Als klassiek filoloog,
dichter, wijsgeer en moralist heeft hij een enorme betekenis voor onze
cultuur. Aldus sprak Zarathoestra is zijn belangrijkste werk. Nietzsche
vereenzelvigt zich hierin met een heel vroege Perzische wijsgeer, de
eerste die een onderscheid maakte tussen licht en donker, tussen goed en
kwaad. Het is een verzameling briljante spreuken, zonder intellectuele
toespelingen, vol directe levenswijsheid. Wijsheid omtrent het leven zoals
hij dat verstaat, leven dat op de spits gedreven wordt en dat ten slotte

moet culmineren in zijn ideaal van de 'Uebermensch'. De uitgave van
Wereldbibliotheek verscheen op een pikant moment, namelijk in 1940, en
is sedertdien altijd leverbaar geweest. Inmiddels zijn er zo'n 40.000 van
verkocht. De vertaling van Endt en Marsman is nog altijd uitstekend
leesbaar.
Over misdaden en straffen Simon Antonius Maria Stolwijk 2016 Cesare
Beccaria is een jonge Italiaan uit Milaan. In 1764 schrijft hij op 26-jarige
leeftijd een klein boekje: ?Dei delitti e delle Pene?, over misdaden en
straffen. Daarin ontwerpt hij een geheel nieuw strafrecht. Dat moet een
definitief einde maken aan het wrede en willekeurige strafrecht van zijn tijd,
met pijnbank en doodstraf. Hij wordt sindsdien geroemd als humaan
strafrechtsfilosoof, die aan de wieg heeft gestaan van ons huidige
strafrecht. 0250 jaar later is Beccaria nog steeds actueel. Hij is een man
die een sober en humaan strafrecht wil. Een strafrecht dat zijn grenzen
kent en niet te pas en te onpas wordt ingezet om problemen in de
maatschappij op te lossen. 0Dit boek biedt een nieuwe Nederlandse
vertaling aan van de oorspronkelijke tekst die Cesare Beccaria in 1764
schreef. De vertaling is voorzien van een uitgebreide toelichting bij het
leven en het werk van Beccaria. Prof. dr. S.A.M. Stolwijk, emeritus
hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam, laat ons
kennismaken met Beccaria als een man van de Verlichting en ook als een
briljant econoom. Naast zijn aandacht voor het strafrecht heeft Beccaria
grote verdiensten gehad voor de modernisering van de economie in zijn
land. Een fascinerend man met uitgesproken opvattingen over politiek en
bestuur. 0.
Allemaal andersdenkenden Gert Jan Hofstede 2014-02-17 Allemaal
andersdenkenden is een van de invloedrijkste boeken van de afgelopen
decennia. Het is een standaardwerk voor wie denkt over en werkt met
cultuurverschillen: overheid en bedrijven, NGO’s, studenten, reizigers en
krantenlezers. Dit is de jongste, opnieuw herziene editie van Geert
Hofstedes baanbrekende studie naar de manier waarop wij in ons denken,
voelen en handelen beïnvloed worden door de cultuur waarin we zijn
opgegroeid. De ‘dimensies van Hofstede’ hebben blijvend bijgedragen aan
wederzijds begrip tussen mensen in bedrijven, organisaties en andere
sociale systemen over de hele wereld. Van Allemaal andersdenkenden
werden wereldwijd 500.000 exemplaren verkocht, in 21 talen.
Negatieve dialectiek Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 2014
Pedagogie van de onderdrukten Paulo Freire 1973
Tijd van woede Pankaj Mishra 2017-04-22 Het lijkt soms alsof de mens
genoeg heeft van rust en vrede. Kwaadaardige politici spelen in op angst

bij een deel van de bevolking. De mensen reageren erop met keuzes die
irrationeel lijken, en levensgevaarlijk zijn: zoals voor een Brexit, voor
presidentskandidaat Donald Trump, of voor het idee om ‘de grenzen dicht
te gooien’. Angst en woede vormen de drijfveer, destructiedrift en
negativisme zijn het gevolg. Ze dreigen onze maatschappij te ontwrichten.
En de vraag is: hoe is het mogelijk? Pankaj Mishra beschrijft in Tijd van
woede op een beknopte en briljante manier de geschiedenis van woede
als politieke drijfveer. Met verrassende historische parallellen laat hij zien
dat deze tijd niet uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol
van destructiedrift, nationalisme en terrorisme. Dat is geen geruststellende
gedachte en Tijd van woede is dan ook een alarmerend boek: er zal een
mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid, welvaart en stabiliteit
te behouden.
Het fraaie gelaat van Vlaanderen Patricia Carson 2001 De geschiedenis
van Vlaanderen vanaf de negende eeuw tot ca. 2000.
Het civilisatieproces Norbert Elias 2001 Onderzoek naar de wijzigingen in
omgangsvormen en psychische houding van de mens en de mogelijke
samenhang daarvan met de veranderingen in de maatschappij.
Het glazen kasteel Jeannette Walls 2013-12-15 Ik zat in een taxi toen ik
mijn moeder zag die in een vuilnisbak stond te graaien.' In Het glazen
kasteel beschrijft Jeannette Walls haar jeugd als oudste van de vier
kinderen in een gezin dat zonder vaste woonplaats en in absolute
armoede leeft. Hoe ze als driejarige knakworstjes stond op te warmen en
zich vreselijk verbrandde, hoe haar vader telkens weer ontslagen werd.
Hoe er nooit een einde kwam aan hun financiële zorgen. De ingevingen
van haar volstrekt onverantwoorde ouders waren altijd leuk en spannend.
Haar liefde voor hen was groot ? ook al stelden ze haar keer op keer teleur.
Tijd en asiel Ashley Terlouw 2011
Grotendeels ongevaarlijk Douglas Adams 2011-10-07 Het Transgalactisch
Liftershandboek (Engels: The Hitchhikers Guide to the Galaxy) is een
komisch sciencefictionfranchise bedacht door Douglas Adams. Het begon
als een radiohoorspel van twaalf afleveringen, voor het eerst uitgezonden
in 1978 door BBC Radio, daarna door de BBC World Service. In 1981
werd er een zesdelige televisieserie gemaakt. Al snel volgden andere
media, waaronder een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen
graphic novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De boekenserie
was echter het succesvolst: tussen 1979 en 1992 verschenen vijf delen
van de reeks. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van de
weduwe van Douglas Adams om de reeks af te maken met een zesde deel

dat dit jaar in het Nederlands verschijnt: En dan nog iets...
De aanval op de natiestaat Thierry Baudet 2012-08-17 De Europese Unie
en de open grenzen hebben de nationale staat verzwakt. De soevereiniteit
van het parlement wordt steeds verder ondergraven en de nationale
identiteit verwatert. In de tweede helft van de twintigste eeuw is in alle
West-Europese landen een sluipende aanval gedaan op de natiestaat. In
een verrassende kritiek op de naoorlogse elites laat Thierry Baudet zien
dat zonder nationale soevereiniteit de democratische rechtsstaat niet kan
functioneren. De aanval op de natiestaat neemt de lezer mee vanaf de
oorsprong van moderne staten in de zestiende en zeventiende eeuw tot
aan de brandende kwesties van nu: immigratie, populisme en de toekomst
van de EU. In deze speciale, tiende druk zijn twee nieuwe voorwoorden
toegevoegd: een van de Franse essayist Pascal Bruckner en een van de
Britse filosoof Roger Scruton. Dr. mr. Thierry Baudet (1983) is een van de
meest markante stemmen in het hedendaagse debat. Hij publiceerde zes
non-fictieboeken over filosofie, politiek en geschiedenis, een boek over
klassieke muziek en, in september 2014, een roman. De aanval op de
natiestaat werd genomineerd voor de Socrates Wisselbeker voor het beste
filosofieboek van 2012. Er werden inmiddels meer dan 10.000 exemplaren
van verkocht.
De structuurverandering van het publieke domein / druk 1 Jürgen
Habermas 2015-11-26
De vorst Niccolò Machiavelli 1834
Leerschool Tara Westover 2018-03-22 'Leerschool van Tara Westover is
een gelaagde zoektocht naar een persoonlijk bewustzijn.' * * * * - Freek de
Jonge in de Volkskrant 'Dit is een ongelooflijk boek [...] Ik kan niet
begrijpen dat ze bij De Wereld Draait Door, dat boekenpanel, niet meteen
heeft geroepen 'dit is fantastisch, dit moet je lezen, dit is ongelooflijk'. Maarten 't Hart 'Schitterend. Er gaat niets boven het ontdekken van een
jonge schrijver met zoveel kracht en talent.' - Stephen Fry 'Het is het
indrukwekkende en schrijnende verhaal van een vrouw die zich met veel
moeite weet te ontworstelen aan een gezin waarvan de ouders
afzondering zoeken van de wereld, en de pijn die de breuk veroorzaakt.' Trouw Al op jonge leeftijd moeten Tara en haar zes broers en zussen
risicovol werk verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze leren een heftruck
te besturen en verzamelen schroot op het erf om in het onderhoud van de
familie te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van de gemeenschap dat
er niemand is om Tara te onderwijzen, haar naar een dokter te brengen na
een ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer haar broer gewelddadig
wordt. Tara slaagt er echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij te

brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young University. Daar
begint haar weg tot zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen worstelt met haar
gebrek aan kennis door haar geïsoleerde opvoeding, maar ook tot de
pijnlijke conclusie moet komen dat een breuk met haar familie
onvermijdelijk is.
Wetten / druk 1 Plato 2008-01
Wie is van hout... Jan Foudraine 2021-11-22 Wie is van hout... van Jan
Foudraine is een hartstochtelijk pleidooi uit de jaren zeventig voor een
humanere omgang met mensen met geestelijke problemen en zodoende
voor een andere aanpak binnen de GGZ. In 1971 publiceerde psychiater,
psychotherapeut en schr?ver Jan Foudraine een boek dat hem bl?vende
bekendheid zou opleveren: Wie is van hout... Een gang door de
psychiatrie. Het boek werd een bestseller, is in zeven talen vertaald en
heeft v?ftig jaar later nog alt?d niets aan urgentie ingeboet. Foudraine
hield in z?n boek een hartstochtel?k pleidooi voor een humanere omgang
met mensen met geestel?ke problemen, z? lieten volgens hem zien wat er
allemaal mis was in de maatschapp? . In z?n eigen woorden: ‘Ik kwam
vooral in verzet tegen het plakken van etiketten op mensen-metmoeil?kheden en kreeg een regelrechte afkeer van het botaniseren van
“geestesziekte beelden”. Ik meende dat termen als “neurotisch”,
“psychotisch”,“schizofreen”, “psychopatisch”, “manisch-depressief ” en godweet welke etiketten nog meer op mensen geplakt werden in ieder geval
niets te maken hadden met een mysterieuze ziekte en evenmin met iets
erfel?ks.’ Deze speciale jubileum-editie is van een voorwoord voorzien
door Paul Verhaeghe, doctor in de klinische psychologie en hoogleraar
aan de Universiteit Gent.
Darwin voor links Peter Singer 2001 Essay over de mogelijkheid om de
evolutietheorie van Darwin en de denkbeelden van Marx over sociale
evolutie met elkaar te verzoenen.
Arts & Humanities Citation Index 1998
Wij slaven van Suriname Anton de Kom 2020-09-03 ‘Wij slaven van
Suriname’ (geschreven in 1934) is het indrukwekkende verhaal over de
opstand van slaven in Suriname. Het bracht in de jaren dertig in
Nederlandse literaire kringen de pennen behoorlijk in beweging – en na de
Tweede Wereldoorlog werd het een symbool voor een onafhankelijk
Suriname, ook dankzij het feit dat het werd geschreven door de zoon van
een voormalig slaaf. Met dit boek wist Anton de Kom destijds verschillende
bevolkingsgroepen bijeen te brengen, en de symbolische betekenis van
het werk is even groot als de historische en literaire, wat wel moge blijken
uit het feit dat het boek in landen waar het verboden was in groten getale

illegaal over de toonbank ging.
De zwakste schakel Eliyahu Goldratt 2012-11-06 Eliyahu Goldratt is
wereldberoemd geworden door de bestseller Het doel, waarin hij zijn
Theory of Constraints (beperkingentheorie) uitlegt in romanvorm. In De
zwakste schakel verlegt hij deze theorie naar het projectmanagement.
Deze inspirerende businessroman laat zien hoe je projecten in veel minder
tijd kunt afronden, binnen het budget en zonder concessies te doen aan
kwaliteit of functionaliteit. Krachtige technieken zorgen ervoor dat
projectmanagers ook bij problemen gefocust blijven zodat de gewenste
resultaten worden behaald. De zwakste schakel is een belangrijk boek
voor iedereen die dagelijks de uitdaging aangaat om innovatieve, nieuwe
producten of diensten te leveren. `Iedereen die geen exemplaar van dit
boek weet te bemachtigen,mist een fantastische kans om zich zowel
zakelijk als persoonlijk te ontwikkelen. Assembly Eliyahu Goldratt is bij
miljoenen lezers een begrip als wetenschapper, leermeester en
managementgoeroe. Over de hele wereld passen economen,
bedrijfskundigen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen
organisaties.
Dit is geen propaganda Peter Pomerantsev 2019-09-24 We leven in een
tijd van fake news. Social media als Facebook, Twitter en Instagram
overspoelen ons met verzonnen nieuwsberichten die door trollen in
fabieken aan de lopende band worden verzonnen. In haast onvoorstelbare
hoeveelheden worden we als consumenten van nieuws dagelijks
gebombardeerd met verhalen die in meer of mindere mate zijn verzonnen
en toegespitst zijn op onze eigen voorkeuren. Dankzij algoritmes weten de
makers van nepnieuws precies hoe ze ons moeten bedienen om ons te
manipuleren. Zoals Joseph Goebbels zei 'Als je één keer liegt is het een
leugen, als je het duizend keer doet, de waarheid.' Niet alleen machtige
landen als de VS, Rusland en China maken zich hieraan schuldig: overal
ter wereld ontdekken regimes de macht die nepnieuws - ingezet als
propaganda -over de burger heeft. Peter Pomerantsev neemt de lezer, aan
de hand van zijn eigen familiegeschiedenis in de Sovjet-Unie als parallel,
mee op een reis rond de wereld. Van onopvallende flatgebouwen in
buitenwijken van Moskou tot trotse entrepeneurs in de Fillipijnen die
Duterte hielpen aan de macht te komen.
Europa en het Romeinse recht Paul Koschaker 1995
De anatomie van het fascisme Robert Owen Paxton 2005 Analyse van de
oorsprong, aard en uiteenlopende verschijningsvormen van het fascisme.
Voorbij goed en kwaad Friedrich Nietzsche 2011-12-15 Voorbij goed en
kwaad, na Aldus sprak Zarathoestra en Ecce homo wellicht het meest

gelezen boek van Nietzsche, is in essentie een radicale kritiek op de
moderniteit. Nietzsche trekt met de felheid die hem eigen is, van leer tegen
de moderne wetenschappen, de moderne kunsten en de moderne politiek.
Alles waarop Nietzsches tijd - en dat is in grote lijnen ook onze 'moderne'
tijd - trots was, wordt door deze oneigentijdse filosoof en psycholoog
genadeloos geattaqueerd. Begrippen als 'wetenschappelijke objectiviteit',
'sympathie', 'ethische verantwoordelijkheid' worden minutieus ontleed en
tot hun werkelijke oorsprong herleid: de wil tot macht. Voorbijgoed en
kwaad kan gelezen worden - en het was Nietzsches intentie dat dit
gebeurde - als een programmatische verhandeling waarmee hij zijn
geestverwanten probeerde te bereiken, vrije geesten, mensen van de
toekomst, die in Nietzsche hun gelijke, of liever nog, hun geestelijk leider
wilden zien. Het boek, dat is opgebouwd uit 296 paragrafen variërend van
enkele regels tot een paar bladzijden, kan worden beschouwd als pendant
van zijn Aldus sprak Zarathoestra, dat een jaar eerder was voltooid en
waarin Nietzsche een eerste poging doet zijn filosofisch denken samen te
vatten. Waar Zarathoestra uitblinkt door symboliek en literaire presentatie,
is Voorbij goed en kwaad bekend om zijn vele kernachtige - en
buitengewoon citeerbare - aforismen.
The Education Index 1938
Denken over vertalen Antonius Bernardus Maria Naaijkens 2010 Bijdragen
van binnen- en buitenlandse auteurs over de geschiedenis, theorie en
praktijk van het vertalen.
Fascisme Madeleine Albright 2018-06-12 ‘Als regeringen in Europa en
Amerika de opmars van het fascisme niet tegenhouden, wie dan wel?’ –
Madeleine Albright Een destructieve kracht is in de hele wereld bezig aan
een hernieuwde opmars. En die kracht heeft volgens de voormalige US
Secretary of State Madeleine Albright alle kenmerken van fascisme. Aan
het eind van de jaren tachtig, toen de Koude Oorlog ten einde kwam,
geloofde zij net als velen dat de democratie voor eens en altijd had
gezegevierd. Maar bijna dertig jaar later lijkt de loop van de geschiedenis
niet langer zeker. Instituten waar ze heel haar leven op kon rekenen
worden aangevallen. Democratische principes worden aan de kant gezet
en de notie ‘waarheid’ wordt belachelijk gemaakt door individuen met
enorme macht. Overal waar Madeleine Albright komt wordt haar gevraagd:
Wat denk je? Waarom gebeurt dit? Wat kunnen we doen? Albright roept
ons op de fouten van het verleden niet te herhalen. Daarbij baseert ze zich
mede op haar jeugdervaringen in het door oorlog verscheurde Europa en
de kennis die ze opdeed als diplomaat
Hillbilly Blues J.D. Vance 2017-05-30 Hillbilly Blues is analyse van een

cultuur in crisis - die van de blanke Amerikaanse arbeidersklasse. Niet
eerder werd er zo scherp, en van binnenuit, over deze bevolkingsgroep
geschreven. J. D. Vance vertelt hoe het is om geboren te worden met
sociale en regionale ellende als een wurgkoord om je nek. Het verhaal van
de familie Vance begint vol hoop, in het Amerika van na de oorlog. Zijn
grootouders verhuisden naar Ohio omdat ze wilden ontsnappen aan de
armoede in hun thuisstreek Kentucky. Ze bouwden een
middenklassebestaan op, en hun kleinzoon (de auteur) zou uiteindelijk
naar Yale Law School gaan: de American Dream. Maar dit is de
oppervlakkige versie van de sage. Gaandeweg toont Vance hoe zijn
familie geworsteld heeft met de eisen die dit nieuwe bestaan stelde. Het is
hun nooit gelukt de geschiedenis van misbruik, alcoholisme, armoede en
trauma - zo typerend voor deze groep Amerikanen - van zich af te
schudden. Een ontroerende verhaal, met humor verteld en vol kleurrijke
figuren. Vance maakt het verlies van de Amerikaanse droom bitter
voelbaar. Dit is een eerlijk verhaal over wat het betekent als al je hoop in
duigen valt. Een belangrijker boek over Amerika zul je dit jaar niet lezen.' The Economist 'Een empathische en scherpe sociologische analyse.' - The
New York Times 'Deze elegie, deze melancholische klaagzang over zijn
diepe loyaliteit met een verdoemde klasse die hij achterlaat, gaat over
meer dan zijn privé-verhaal. Via Vance krijgen we een inkijkje in Amerika
als klassensamenleving.' - De Groene Amsterdammer
Gedoogdemocratie Peter Kanne 2011-10-09 In 2010 kreeg de
Nederlandse kiezer na maanden van formatiegesprekken een
gedoogregering. De grootste winnaar van de verkiezingen heeft hiervoor
geen ministers geleverd en de grootste verliezer krijgt de gelegenheid om
een zwaar stempel te drukken op het regeringsbeleid. De vraag is of het
beleid van het vvd-cda-pvv-gedoogkabinet een weergave is van wat de
kiezers voor ogen stond. Volgens Peter Kanne willen de partijen iets
anders met Nederland dan hun kiezers en zijn ze daarnaast allesbehalve
consequent in hun opvattingen. De kiezer weet vaak maar half wat zijn
politieke partij wil. De kiezers zweven, maar de politici zweven nog veel
meer. Laat de kiezer zich knollen voor citroenen verkopen? In
Gedoogdemocratie beschrijft Peter Kanne hoe kiezers en gekozenen
elkaar op cruciale onderwerpen vaak niet begrijpen, en hij behandelt de
vraag die een groeiend aantal Nederlanders bezighoudt: heeft stemmen
eigenlijk wel zin?
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